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VOL VERWACHTING…..  
 

De afgelopen weken hebben Bert en ik het materiaal voor de Grote 
Veiling voor u verzameld, getaxeerd, geordend en van stickers 
voorzien. We kwamen tot ruim 980 kavels. De veilinglijst geeft er 
970, maar er zijn er nog een paar bijgekomen die beslist de moeite 
waard zijn. Tientallen dozen, albums en stockboeken zijn voor u 
bekeken. Veel leden hebben ons van materiaal voorzien, postzegels 
natuurlijk, maar ook een groot aantal munten en ansichtkaarten. 
Topstukken zitten erbij, zoals  de dure nummers 80 (twee keer zelfs!) 
en 101 in prachtige kwaliteit. En natuurlijk die prachtige thematische 
verzameling over het bouwen van een huis, met veel aanvullend 
materiaal.  
Er is voor elk wat wils, uit Nederland en vele 
buitenlanden. De firma Van Dieten was weer 
goed voor een aantal leuke albums en 
stockboeken voor het goede doel.   
Nu komt de volgende stap in dit mega-project: 
we willen er weer vanaf, zodat we weer een 
paar maanden lang in een postzegelarm huis 
kunnen wonen. U bent dus aan zet op zaterdag 
16 maart in De Inval. We rekenen op veel 
belangstelling in de zaal, op (schriftelijke) 
biedingen en gezelligheid. Er is een pinapparaat beschikbaar en ook 
de stuiverboeken staan klaar.  

 
Een veilinglijst treft u niet aan in dit 
clubblad. Op donderdag 21 maart 
(let op die datum!!) doen we de 
naverkoop van de veiling, in 
Zuiderhof. De kavels die nog geen 
nieuw baasje gevonden hebben, 
zijn dan te koop tegen de inzetprijs 
+ 10% veilingkosten. En soms kan 
er over die inzetprijs nog wat 
onderhandeld worden.   
Wilt u wel zorgvuldig parkeren? Bij 

Zuiderhof alleen in de parkeervakken en beslist niet op het pleintje 
rond het gebouw!                                                                John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl  
 

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 

1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend tel. 
0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com  
 

Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster tel. 
0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl  
 

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - 
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  1441 RE 
Purmerend- tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.nl  
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto.. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het april nummer uiterlijk vrijdag 22 maart per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
 

De Jupiter, een prachtige stoomlocomotief 
met een tender, een aanhangwagen waarin 
brandstof (meestal kolen) en water worden 
vervoerd. In het geval van een op olie 
gestookte stoomlocomotief neemt de tender alleen stookolie mee. 
Meer over het thema spoorwegen en deze ‘loc’ vanaf pagina 30. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:rob.grigoletto@kpnmail.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stookolie
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

Za. 9 maart De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur nu in  
  buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.   
  Er zijn Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes, 
  Sigarenbandjes etc. Voor Info: 075-6354316 / 0639439777. 
 

Za. 16 maart   Purmerend PPRC onze jaarlijkse GROTE VEILING.  
  Kijk voor alle gegevens op pagina 6. 
 

Let op!21 maart is de nieuwe datum  

  voor onze clubavond i.p.v 20 maart 
 
Do. 21 maart Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in woon- 

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met de 
naverkoop van de niet verkochte kavels van onze grote 
veiling.  

 

Za. 30 maart Voorjaarsbeurs. Plaats: De Zenderkerk, Borneolaan 30,  
  1276 Huizen. - Parkeren gratis. - Openingstijd 10.00 – 17.00  
  uur, waarbij om 14.00 uur een grote veiling met ca 500  
  kavels wordt gehouden. - Voor verdere informatie: Jan  
  Visscher 035 – 5387550 of gjvis123@xs4all.nl.  
 
Za. 6 april  Van 10.00 tot 15.00 uur is er een Postzegel- en Munten- 
  beurs in het Afas stadion, Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar.  
  Info: 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu  
 
Za. 20 april PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur- een  
  Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer  
  Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot  
  0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.  
 

Do. 11 april Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 

Nieuwe uiitgaven PostNL: 15 febr, Rembrandt en het Rijksmuseum.  
25 febr. Mooi Nederland Vlieland en Beleef de Natuur, stinsenplanten.  
25 maart Mooi Nederland Terschelling. 

mailto:gjvis123@xs4all.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
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U komt dit jaar toch ook naar onze 

GROTE VEILING 
van POSTZEGELS, 

MUNTEN en papiergeld 
Dit jaar met ruim  

980 kavels !!! 
OP ZATERDAG 16 MAART 

 

in wijkcentrum “De Inval” 
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend 

 
BEZICHTIGING VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR 

AANVANG VEILING OM ± 13.00 UUR 
 

Dit jaar geen taxatie, maar de tientallen 
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar. 

 

Kavellijst staat op al op www.pprc.nl 
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HET ROMEINSE RIJK – MAURETANIA 
 

Juba II was een Berber-koning van Numidië en 
later van Mauretania. Hij was gehuwd met 
Cleopatra Selene, de dochter van Marcus 
Antonius en Cleopatra. Gezamenlijk regeerden 
ze over Numidië in Noord-Afrika voordat de 
politieke situatie onstabiel werd en zij hun               Mozaiek in Timgad,  
residentie naar Mauretania verhuisden.        Neptunis in zijn strijdwagen 
 
Na Juba’s dood in 23 na Chr., benoemde 
keizer Tiberius Ptolemaeus van Mauretania, 
die, in ieder geval aan het begin van zijn 
regering, de pro-Romeinse politiek van Juda 
voortzette. In 40 na Chr. werd Ptolemaeus 
echter geëxecuteerd door keizer Caligula, 
volgens historische bronnen uit de oudheid                 Tempel in Djemila 
omdat Caligula jaloers was op Ptolemaeus’ prachtige  
koningsmantel, maar moderne historici vermoeden dat Ptolemaeus 
betrokken was bij een samenzwering tegen de keizer. 
In Mauretania werd de executie van Ptolemaeus►  
(5 voor Chr.- 40 na Chr.) niet geaccepteerd. Onder 
leiding van Aedemon kwamen de Mauretaniërs in 
opstand tegen Rome. Pas in 44 na Chr. wisten de 
Romeinen het gebied weer onder controle te 
krijgen. Keizer Claudius (die Caligula inmiddels 
was opgevolgd) lijfde het gebied in bij het 
Romeinse Rijk, waarbij hij het verdeelde in twee 
provinciae. Het westelijk deel van Mauretania 
werd provincia Mauretania Tingitana, het oostelijk deel Mauretania 
Caesariensis. Hij hanteerde daarbij dezelfde grens die Bocchus 

eerder had aangebracht toen hij het koninkrijk 
onder zijn zoons verdeelde. 
Aanvankelijk mocht 
niemand meer op de  ruïnes 
van Carthago huizen 
bouwen, maar in 122 v.Chr. 
stichtte Gaius Sempronius 
◄Timgrad    Keizer Claudius► 
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◄Khemissa        Gracchus in Carthago de neder- 
zetting Colonia Junonia. Het project was echter 
geen lang leven beschoren vanwege tegenwerking 
van Gracchus’ politieke tegenstanders in de 
senaat. In de 1e eeuw v.Chr. besloot Julius Caesar 
in Carthago een nieuwe stad te stichten, maar in 44 
v.Chr. werd hij vermoord voordat dit kon worden 
gerealiseerd. Zijn geadopteerde zoon, keizer 

◄Augustus, liet na Caesars dood 
een nieuwe stad aanleggen die ook 
de naam Carthago kreeg en al snel 
was ze weer van flinke betekenis, 
mede doordat zich weer veel 
‘Puniërs’ vestigden op de plek van 
hun voorouders. In de loop van de 

1e eeuw na Chr. groeide de stad zelfs uit tot de 
tweede stad.     Wil Dedters 

▲Mozaiek met jacht scene 
                                              Ruïnes in Tunesië► 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fraaie mozaieken uit de 2e eeuw na Chr.  
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U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren. 
Van woensdag t/m zondag zijn wij geopend van 11.00 tot 15.00 uur voor de 

lunch en vanaf 17.30 uur voor diner. Maandag en dinsdag gesloten. 
 

DRY AGED RUNDVLEES … 
In het weekend vanaf vrijdag 1 t/m zondag 3 maart serveren wij weer zo’n 
mooi stukje dry aged rundvlees. Dit stuk vlees heeft 3 weken mogen rijpen 
in een speciale kast. Côte de Boeuf, ribeye en entrecotes worden van dit 

mooie stuk vlees gesneden, gebraden en geserveerd. 
Het is maar beperkt, dus reserveer snel, want op is op! 

 
AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG € 10,95 p.p. …  

Reserveren gewenst tot uiterlijk dinsdag! …  
Wo. 6 maart: Chili Concarne; Wo. 13 maart: Kipsaté:  

Wo. 20 maart: Lentestamppotje raapsteeltjes;  
Wo. 27 maart: Pasta met spinaziesaus en Wo. 3 april: Kip à la 

Bourguignon. 
 

PASEN … 
Op zondag 21 april, 1e Paasdag serveren wij in huiselijke sfeer een 

uitgebreide Paas High Tea voor groot en klein. Vanaf 11.30 uur bent u van 
harte welkom. Hartige gerechtjes warm, koud en natuurlijk heerlijke 
zoetigheden zullen bij ons de revue passeren. Reserveren gewenst! 

€ 29,75 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 22,50 p.p. Vanaf 18.00 uur serveren 
wij een mooi paasmenu à € 39,75 p.p. Ook à la carte.  

Maandag 22 april, 2e Paasdag zijn wij gesloten. 
 

VAKANTIE EN SLUITINGSDAGEN … 
Zaterdag 27 april op Koningsdag zijn wij gesloten. Zondag 28 april wel 

geopend. Wij zijn met vakantie van maandag 29 april t/m dinsdag 7 mei. 
 

Max & Liesbeth van Wersch. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl 
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DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE 
 
Vele filatelistische aspecten betreffende de 2e 
Wereldoorlog zijn in ruime mate besproken en 
beschreven in de jaren daarna. Een van deze 
aspecten is hoe de Nederlandse post 
functioneerde tijdens de bezetting. Echter 
naast de Nederlandse postdienst liep er ook 
nog een door de Duitsers gevoerde postdienst 
namelijk de Deutsche Dienstpost Niederlande 
en daar gaat dit boekje over. Veel postale 
zaken konden tijdens de bezettingsjaren gewoon op het postkantoor 
geregeld worden, echter bepaalde zaken mochten en kon dus niet 
via de regulier Nederlandse postdienst geregeld c.q. verstuurd 
worden. Dit gold onder andere voor (dienst)post van de overheid, 
veldpost en post van Duitse alsmede Nederlandse bedrijven die 
diensten verrichten in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Kortom alles 
wat geheim was en/of belangrijk c.q. gerelateerd was aan de Duitse 
bezettingsmacht en overheid. Deze dienst had de beschikking over 
een flink aantal speciale postkantoren en zelfs eigen openbare 
brievenbussen. Over het Amsterdamse kantoor van deze  dienst 
heeft Axel Dörnbach een artikel geschreven dat in drie afleveringen 
in het blad Filatelie is gepubliceerd. Dit boekje dat nu voor mij ligt is 
een aanvulling op deze artikelen reeks en kan, volgens de schrijver, 
beschouwd worden als een aanvullend handboek/catalogus. We 
vinden hierin een overzicht met prijsnotering van de geldige frankeer- 
en de bekende blauwe toelatingszegels, de gebruikte stempels 
alsmede de tarieven die in de periode dat de dienst bestond golden. 
Tevens worden aantekenstrookjes, vervalsingen en filatelistisch 
gebruik vermeld. Verder zien we tientallen afbeeldingen van 
poststukken die niet in het artikel voorkwamen. Elk  stuk is uitgebreid 
beschreven en toegelicht betreffende bijzonderheden. Door de vele 
afbeeldingen en de daarbij geplaatste uitgebreide toelichting is het 
soms lastig om de bij een bepaald poststuk behorende tekst terug te 
vinden. Dit had mijns inziens ondervangen kunnen worden door het 
geheel in een groter formaat te publiceren. 
Verder vinden we een viertal tabellen met overzichten van de 
postkantoren, grenspostkantoren en gebruikte stempels op             
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Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

Levering van alle landen in abonnement tegen een speciale clubprijs. 
Ook levering van alle supplementen in abonnement mogelijk. 

 

******************************************************************* 

SPECIALE ACTIE: 
Indien u een abonnement afsluit, kunt u een Davo-album naar keuze 

 bestellen met een korting van 
maar liefst 25% op de winkelprijs! 

Deze actie geldt ook voor de leden die al een abonnement op de 
Nieuwtjesdienst hebben en hun abonnement willen uitbreiden. 

 

******************************************************************* 
Alle Davo stockboeken met 25% korting op de winkelprijs. 

 

E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC  Purmerend 
Tel. 0299-648262 – email : ed.dubois0@gmail.com 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 

      
         Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september  
                                      t/m april organiseert 

             De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water- en 

       Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                           verzamelbeurs 
             

          met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
            

  Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                                Info 075-6354316 of 0639439777 
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treinroutes. Tabel 1 (Postkantoren in Nederland) zit aan de 
binnenzijde van de omslag vastgeplakt en kan uitgevouwen worden. 
De toelichting bij de  illustraties zijn tweetalig Nederlands/Duits. Ook 
het tekst gedeelte is, apart achterin het boekje, in het Duits 
opgenomen, zodat ook de Duitse verzamelaar van dit materiaal 
bediend kan worden. 
Een alleraardigst boekje waarin een min of meer onbekend stukje 
postale historie toegelicht word. 
 
Schrijver: A. Dörnbach. Taal: Nederlands – Duits. Bladzijden: 39 NL 
+ 9 Duits. Illustraties: Kleur. Gebrocheerd, 21 x 14,5 cm.  
ISBN: 978-90-74572-16-3 Uitgever: Stichting Nederlandsch Maand-
blad voor Philatelie. Prijs: 9,95 € + verzendkosten 3,50 € 
Informatie: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Verkrijgbaar door het overmaken van het totaal bedrag op rekening 
nummer NL64INGB0000706968 t.n.v. Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Leusden. Vermeld DDPN en het boekje 
zal z.s.m. toegezonden worden. E-mail: filatelie@gmail.com 
Website: www.filatelie.nu                              Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.filatelie.nu/
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EEN GEMISTE KANS VAN POSTNL 
 

2019 is het herdenking/jubileumjaar van Rembrandt en ook van 
Leonardo da Vinci. In onze twee vorige uitgaven werd hier al 
aandacht aan besteed. Dat er van deze kunstenaars dit jaar ook 
postzegels zouden verschijnen kon je op je vingers natellen.  
Dus komt PostNL met een velletje van vijf postzegels met twee 
geëtste zelfportretten van de meester. Dom, waarom niet vijf 
verschillende postzegels. En dan de kleur, volgens ontwerpster Irma 
Boom  koos ze voor blauw omdat ze de postzegels een 
hedendaagse uitstraling wilde geven. Onzin. 
 
Nee, dan de herdenkingsuitgave van de Royal Mail die op 13 februari 
j.l. een prachtige serie met tekeningen van Leonardo da Vinci uitgaf. 
En zoals het hoort, in de orginele kleuren, zowel de tekening als de 
ondergrond. De Royal Collection bevat meer dan 550 tekeningen van 
Leonardo da Vinci, die rond 1670 door koning Karel II werden 
verworven. Men maakte de volgende selectie: 
1. een pen-en-inkttekening van een schedel uit 1489.  
2. takje gelderse roos (Viburnum opulus) getekend in rood krijt op 
oranjerood papier, circa 1506-12. 
3. pen-en-inkt studie van drie katten, circa 1517-18. 
4. zwarte krijttekening, circa 1517-18, portret studie, het hoofd van 
een man met een baard.  
5. een anatomische studie van een skelet in pen en inkt met was. 
6. het hoofd van apostel Filippus, circa 1495. Een studie met zwart 
krijt, circa 1495, voor de muurschildering Het Laatste Avondmaal. 
7 ster van Bethlehem en andere planten in pen en inkt over rood krijt, 
circa 1506-12.   
8. de anatomie van de schouder en voet, pen-en-inkt met was 
tekening, circa 1510-11. 
9. hoofd van Leda, een pen-en-inkt over zwart krijt, circa 1505-08. 
10. een vrouw in een landschap, zwarte krijttekening, circa 1517-18. 
11. een met zilverpunt geïllustreerd op blauw geprepareerd papier, 
het ontwerp voor een ruiterstandbeeld van Francesco I Sforza uit 
Milaan, circa 1485-88. Het monument is nooit voltooid, net als veel 
ander werk van da Vinci. 
12. pen-en-inkttekening, circa 1488, laat zien hoe licht op een gezicht valt.                                                                                                  
                 HV 
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In Hertogpost, het voortreffelijke blad van de ’s-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging werd onderstaand artikel gepubliceerd. We plaatsen 
het met toestemming van de auteur.                                           John Dehé 

 
POST VAN/AAN EEN BN-ER (6) 

Alida Spaander (1881-1952) 
door Han de Bruin 

 

Dit keer een vanuit Volendam naar Londen verzonden ansichtkaart. Op de 
voorzijde staat een afbeelding van een molen aan het water, met als 
onderschrift Zaandam. De achterzijde is, zoals altijd in deze reeks, een stuk 
interessanter (afb. 1). 

Afb. 1: Kaart van Alida Spaander uit Volendam naar Londen. 
 

Het eerste wat opvalt is het vette ovalen stempel van ‘Bill Hopkins 
Collection’. Bill Hopkins (1928-2011) was een Engelse 
verzamelaar/handelaar die zijn kaarten graag stempelde. Gelukkig heeft 
deze kaart er verder niet onder geleden. De datum van verzending is niet 
leesbaar, maar de tekst verraadt het jaar waarin de ansichtkaart verzonden 
moet zijn :  
Many thanks for your card, we are very happy to have a little Princess. With 
kindest regards of us all and much love to you and your little family from 
Alida Spaander.  
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De kleine prinses is ongetwijfeld prinses (onze latere koningin) Juliana 
geweest die op 30 april 1909 geboren is, zodat de ansichtkaart in 1909 
verzonden zal zijn.  
De woning op het adres 18 Addison Road stond destijds al in een betere 
wijk van Londen. De waarde van dit pand wordt tegenwoordig op maar 
liefst 7.748.202,- Engelse ponden geschat! De geadresseerde (Overneel?) 
op dit adres is in gegevens van de in 1911 in Engeland gehouden 
volkstelling (Census 1911) helaas niet terug te vinden. 
 
Over Alida Spaander uit Volendam, de schrijfster van de kaart, valt gelukkig 
meer te vertellen. Daarvoor moet wel eerst een stapje terug in de tijd 
gedaan worden. Volendam is van oudsher een vissersdorp geweest. Rond 
1875 begonnen kunstenaars Volendam te bezoeken en op schilderijen, 
tekeningen en foto’s vast te leggen. De oorzaak hiervan was een 
ontwikkeling in de kunst. Rond 1850 keerden in Frankrijk een aantal 
schilders zich af van de traditionele thema’s van mythologische figuren en 
fantasielandschappen en werd het realistische (boeren)leven van alledag in 
beeld gebracht. De Franse schilder Jean-François Millet (1814-1975) was 
hierin een voorloper. Vrijwel iedereen (her-)kent onmiddellijk Millet’s 
schilderijen van het Angelus en de Arenleessters (afb. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb.2 
Ansichtkaart 
‘naar de 
Arenleessters 
van Millet’. 
 

 
 
 
De kunstenaars verlieten hun ateliers en zochten het buitenleven op. In 
1850 werd in het Franse dorp Barbizon (‘de school van Barbizon’) de 
eerste kunstenaarskolonie gesticht. Barbizon werd onder andere bezocht 
door Nederlandse schilders, waaronder Jozef Israëls (bekend van het 
ezeltjes rijden op het strand) en Vincent van Gogh. De werken van Millet 
zijn overduidelijk een inspiratiebron voor Vincent van Gogh geweest.       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
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Later volgde ook in andere landen de oprichting van kunstenaarskolonies 
of schildersdorpen. Uitgangspunt was het schilderen van landschappen, 
zonder opsmuk, als reactie op de romantiek. Er werd geschilderd in de vrije 
natuur in plaats van in een stads atelier. De uitvinding en verkrijgbaarheid 
van tubes olieverf en de toenemende vervoersmogelijkheden (trein/tram) 
maakten die ontwikkeling ook gemakkelijker. 

 
Ook in Nederland ontstonden er diverse kunstenaarskolonies in (onder 
andere) Katwijk aan Zee, Domburg, Heeze, Laren, Blaricum en ook – vanaf 
1875 – in Volendam. De kleurige traditionele klederdracht en levensstijl van 
het vissersdorp Volendam spraken erg tot de verbeelding van deze 
kunstenaars. Datzelfde gold voor de verweerde visserskoppen, de botters, 
de pittoreske huisjes en de gekleurde ophaalbruggetjes. 
 
 
 
 
Afb.3: 
A.P. Schotel, Volendams 
meisje. 

 
 
 

In Volendam waren het 
echter niet de kunstenaars 
zelf, maar een ondernemend 
echtpaar, Leendert en Aaltje 
Spaander, die het voortouw 
namen in de ontwikkeling 
van Volendam naar een 
kunstenaarsdorp. In 1881 
opende het echtpaar 
Spaander een café / hotel 
(Spaander), dat veel 
faciliteiten bood voor 
kunstenaars. Leendert 
Spaander, een 
zeeman/handelaar die Frans, Duits en Engels sprak, had goede contacten 
en was bijvoorbeeld al in 1878 bevriend met de schilder George Clausen.  
 
Leendert zette, onder andere door het maken van reclame, ansichtkaarten 
en excursies, zowel zijn hotel als Volendam internationaal op de kaart. De 
bezoekende kunstenaars verschafte hij onderdak en hij regelde ter  
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Afb. 4: Interieur Hotel 
Spaander ca. 1950, rechts 
Alida Spaander (1881-1952). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plaatse ateliers en 
modellen voor de 
kunstenaars. In zijn hotel 
had hij speciaal een 
kamer met een oud-
Volendams interieur 
ingericht, die ook op veel 
briefkaarten valt terug te 
zien. Regelmatig 
betaalden kunstenaars de 
kosten van hun verblijf 

ook in natura door donatie van een schilderij, zodat hotel Spaander nu over 
een grote eigen kunstcollectie beschikt. 
 
De dagelijkse gang van zaken in het hotel was in handen van zijn vrouw 
Aaltje, die het hotel met hun zeven dochters bestierde. De band tussen 
hotel Spaander en kunstenaars werd extra versterkt, omdat drie dochters 
tussen 1912 en 1919 zelf met kunstenaars, te weten George Hering, Wilm 
Wouters en Augustin Hanicotte, trouwden. Veel schilders verbleven korte of 
langere tijd in Volendam. Ook de bekende schilder A.P. Schotel woonde 
van 1926 tot en met 1928 in Volendam en maakte in die periode veel 
werken (afb. 3) . 
 
De oudste dochter was Alida (afb. 4). Alida Spaander was na het overlijden 

van Aaltje in 1921 de drijvende kracht achter het hotel en was – zo blijkt   
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ook uit de tekst van de kaart - prima in staat om met buitenlandse gasten, 

al dan niet kunstenaars, om te gaan. Diverse in het hotel verblijvende 

kunstenaars hebben ook tekeningen speciaal aan haar opgedragen (afb. 

5).  

 
Afb. 5: Tom Browne (1872-
1910), Volendammer jongen 
met sigaar ‘To Alida’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de geïnteresseerden: 
van 11 maart tot 12 
november 2017 was er in 
het Volendams museum de 
expositie ’Volendam, 
kunstenaarsdorp en 135 
jaar Art Hotel Spaander’ te 
zien. 
 

 
Bronnen:  
Volendam, kunstenaarsdorp. Het erfgoed van hotel Spaander, Brian Dudley 
Barrrett en André Groenveld, 2009 
A.P. Schotel 1890-1958. De wereld van het water, Carole Denninger, 2012 
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HET ROMEINSE RIJK - MOZAÏEKEN 
 

De Romeinen ontwikkelden vrij snel een passie voor mozaïek, dat in 
de tweede eeuw v.Chr. vanuit Griekenland Rome bereikte. Op ver-
schillende plekken in het imperium werden mozaïekbedrijfjes opge-
zet om aan de vraag te voldoen. De kleine stenen die werden 
gebruikt voor de ontwerpen werden gesneden door slaven – voor 
een vloer van 15 m² waren wel 1,5 miljoen steentjes nodig.  

◄ Detail van een vloermozaïek van de 
Romeinse villa del Casale op Piazza Armerina, 
met de verpersoonlijking van Afrika, een olifant, 
de tijger en de feniks. 

◄ Een van de meest 
beroemde mozaïeken 
van Pompeii  

 
 
 
 
◄ 
“Winter ", 3e eeuws Romeins 
mozaïek in het huis van 
Dionysus, Paphos, Cyprus          ▲ De dichter Vergillius 

                              mozaïek gemaakt door Monnus, 
                in de 4e eeuw, in 1884 gevonden in Trier. 
 
◄ De Hinton St Mary mosaïek is een groot, bijna 
compleet Romeins mozaïek dat is ontdekt bij 
Hinton St. Marie, Dorset, Engeland. Het lijkt 
een portretbuste van Jezus Christus te hebben als  
centraal motief.  
 

In de Romeinse tijd werden in luxe villa’s vaak mozaïeken gemaakt, 
waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te 
zien waren. Op diverse plaatsen in Europa zijn mozaïeken 
teruggevonden die gelukkog tot op de dag van vandaag goed 
bewaard zijn gebleven.                                                                HV 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mosaic&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhhhpn11r9uyVydBScxU7uCseczF9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dorset&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgLFv5h_fLluLO8Wo6YnFhZOoa3bA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/England&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjwZUZEcDCMRUPk-Wla48Nsh5tAUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bust_(sculpture)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgfKfevJRiPp5aHmiiKLaYjUQ-RzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgCJcjRoX-L-myiUyh5gOdUdibZ9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Motif_(visual_arts)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiETllfImIj80uemk7UhSycrKytVg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
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VERZAMELBEURS 

ALKMAAR  

Zaterdag 6 april 2019            

AFAS Stadion 

   ZAAL OPEN 10.00 – 15.00 uur               

 

Entree 3,00 / Kinderen tot 16 jaar vrije toegang ! 
LET OP ! PPRC leden en donateurs hebben gratis toegang op vertoon van het 

april clubblad van de PPRC. 
  

Beurszaal met uitstekende catering aanwezig 
7e editie van deze speciaalbeurs voor verzamelaars van 
Postzegels, Ansichtkaarten, Munten en Bankbiljetten. 

 

GRATIS PARKEREN OP STADIONTERREIN !!  

WWW.WBEVENEMENTEN.EU   

http://www.wbevenementen.eu/
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CATALOGUS VAN DE PERFINS VAN 
NEDERLAND EN OR - 3e Editie 
 
Onder deze titel is na 11 jaar de 3e editie van 
deze catalogus verschenen.  
Het is een ruim opgezette catalogus geworden 
waarin alle tot op heden bekende perfins (zo als 
firma perforaties in verzamelaars jargon worden 
genoemd) van Nederland en de Overzeese 
Rijksdelen zijn opgenomen. Uiteraard zijn alle 
nieuw ontdekte perfins en types die sinds de 
2007 editie boven water zijn gekomen hier 
opgenomen. Niet alleen postzegels zijn voorzien 
van perfins. We kunnen ze ook vinden op 
diverse belasting- alsmede kwitantiezegels etc. De catalogus opent met 
een uitgebreide inleiding over hoe het gebruikte systeem te gebruiken 
alsmede veel achtergrond info betreffende het ontstaan van de perfins etc. 
Deze inleiding is ook in het Engels opgenomen waardoor het ook voor 
buitenlandse verzamelaars duidelijk is hoe het e.e.a. werkt. De catalogus is 
per gebied op alfabetische volgorde opgezet. Na elke letter vinden we een 
aantal illustraties van poststukken of losse zegels met de perfins. Elke 
perfin word 2x, op ware grote, afgebeeld; gezien van de voorkant alsmede 
van de achterkant. Door deze methode kan de verzamelaar simpelweg zijn 
zegel op de afbeelding leggen en als alle gaatjes overeenkomen dan is de 
zaak geklaard en de perfin bepaald. Bij de betreffende perfin vinden we de 
code waaronder de perfin bekend staat. Tevens word, indien bekend, de 
naam en de vestigingsplaats van de onderneming vermeld. Uiteraard word 
ook de periode van gebruik vermeld. Verder vinden we punten 
waarderingen voor de perfin los en op brief. Uiteraard zijn vele perfins op 
meerdere verschillende zegels gebruikt. Dat het ene zegel vaker met een 
perfin voorkomt dan een ander geeft natuurlijk prijsverschillen. Bij elke 
perfin vinden we het, NVPH, catalogus nummer van de zegels die bekend 
zijn met de betreffende perfin. Elk nummer heeft een "achtergrond" kleurtje 
meegekregen. Achterin het boek, binnenzijde achterblad, vinden we een 
kleuren tabel met een waardeaanduiding voor de gebruikte kleuren. Verder 
vinden we nog wat technische gegevens zoals de hoogte van de perfin 
alsmede het aantal gaatjes per gebruikte letter of symbool. Een drietal 
perfins zijn bekend op buitenlandse zegels, en er zijn ook buitenlandse 
perfins in Nederlandse zegels bekend. Ook dezen vinden wij in deze 
catalogus.  
 Kortom met deze catalogus komt zowel de beginnende als de gevorderde 
verzamelaar een heel eind in het ordenen, inrichten en opzetten van zijn   
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Voorbeeld van de pagina opbouw van deze catalogus                       
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verzameling. Ik zou bijna zeggen dat het voor de serieuze verzamelaar van 
perfins een must is om deze uitgave in huis te halen. Voor de prijs hoeft u 
het niet te laten. Het boek is voor slechts €29 rechtstreeks bij de vereniging 
(Perfin Club van Nederland) te verkrijgen. Meer informatie over de 
vereniging en over perfins, kunt u vinden op de website www.perfinclub.nl; 
meer info betreffende het boek en de vereniging kunt u ook opvragen via 
secretaris@perfinclub.nl. 
Mocht u warm gelopen zijn en meteen lid van de vereniging willen worden 
dan betaald u nog steeds die €29 maar bent u wel meteen een jaar lang lid, 
er komt overigens, wel €5  verzendkosten bij. 
 

Schrijvers: J.L. Verhoeven & N. v.d. Lee. Taal: Nederlands 
Bladzijden: 360. Illustraties: Kleur. Verlijmd, 26 x 18,5 cm.  
ISBN: 978-90-75931-00-6  Uitgever: Perfin Club Nederland 
Prijs: €29,00 excl. Verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: Perfin Club 
Nederland E-mail: secretaris@perfinclub.nl. 
Website: www.perfinclub.nl                                     Henk P. Burgman (AIJP)  
************************************************************************************** 

KNUFFELPOSTZEGELS 
 

De Zwitserse Post noemt ze 
‘Streichelmarken’ (zegels om te 
aaien). De vier zegels uitgegeven 
in 2015 in de serie ‘Haustiere’ met 
de afbeeldin-gen van vier aaibare 
huisdieren. De zegel van CHfr 0,85 met de afbeelding van een hond, de 
CHfr 1,00 met een kat, de CHfr 1,40 met een konijntje en de CHfr 1,90 met 

een hamster. 
Inderdaad ‘knuffelzegels’. gedrukt 
door Joh. Enschedé op zelf-
klevende postzegels. En op het 
eerstedagstempel de pootafdruk-
ken van deze vier huisdieren. 
 

************************************************************************************** 

GOEDE RAAD IS GOUD WAARD... 
 

Zegeltje kost ‘slechts’ 50 euro. Oplage 3500 stuks, bruto 
opbrengst voor PostNL 175.000 euro. Er gaan natuurlijk 
wel wat produktiekosten af, maar er blijft voor PostNL toch 
nog aardig wat ‘aan de strijkstok’ hangen. Voor 50 euro zijn 
er hele leuke kaveltjes te koop op onze veiling, waar je 
meer postzegel plezier aan hebt dan aan dit ene zegeltje. 

http://www.perfinclub.nl/
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EEN INTERESSANT EN HEEL LEUK THEMA 
 

Een oom van mij zei eens “Zet twee Nederlanders bij elkaar en je 
hebt een vereniging”.  In het voorjaar van 1975 werd door een groep 
enthousiastelingen de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van 
de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, kortweg VSM. In datzelfde 
voorjaar werden de eerste wagons en de eerste stoomlocomotief 
opgeknapt. Sindsdien wordt de VSM gerund door een groot aantal 
enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers. De ‘liefhebber van stoom’ 
kan zijn hart ophalen. Op 7 en 8 september 2019 organiseert de 
VSM traditioneel het grootste stoomtreinenfestival van Nederland 
onder de naam: "Terug naar Toen". Een evenement dat een 
liefhebber van spoorweg filatelie beslist eens moet meemaken. Er is 
zelfs een ‘Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten’ al 
opgericht op 5 maart 1949. Ook in onze vereniging zijn een aantal  
verzamelaars van ‘spoorwegen’: locomotieven, treinen, stations, rails 
en alle andere toebehoren bij het spoorbedrijf. 
Er zijn prachtige postzegels verschenen over dit thema.  Michel gaf 
vorig jaar weer een thema catalogus uit ‘Eisenbahnen - Ganze Welt ‘. 
De eerste stoomlocomotief werd weliswaar al in het 

jaar 1804 door Richard Trevithick gebouwd, 
10 jaar voor Stephensons eerste locomotief. 
Doordat Trevithicks locomotief met veel 
kinderziektes te kampen had, en praktisch 
niet toepasbaar was, wordt Stephenson als 
◄ de bouwer van de eerste bruikbare 
locomotief gezien. In 1823 startte de bouw 
van de Stockton en Darlington spoorlijn. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
paarden te gebruiken om de metalen wagens 
over de metalen rails te laten rijden. Nadat de 
bedrijfsdirecteur Edward Pease Stephenson 
ontmoette werden de plannen gewijzigd.  
De constructie begon in 1822, in september 
1825 had Stephenson zijn nieuwe locomotief 
voor deze spoorlijn ontworpen.  
Deze werd eerst Active genoemd, later 
Locomotion. Vandaar werd later de 
Nederlandse naam locomotief.                      

https://www.briefmarken.de/michelshop/de/buecher/motive/eisenbahnen-ganze-welt-2018
https://nl.wikipedia.org/wiki/1804
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick
https://nl.wikipedia.org/wiki/1823
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockton_and_Darlington_Railway
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Pease
https://nl.wikipedia.org/wiki/1825
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◄ Robert Stephenson en zijn zoon Robert ▼ 
waren nauw betrokken 
bij de aanleg van de 
vroege spoorweg-
trajecten. Het was niet 
eenvoudig om van 
lokale landeigenaren 

toestemming te krijgen om deze lijnen aan te leggen. Er kwam ook 
tegenstand van de eigenaren van kanalen en een eerste poging om 
een vergunning voor de aanleg van de 125 km lange Grand Junction 
te krijgen mislukte. Er kwamen zelf bezwaren van James Watt, de 
zoon van de bekende uitvinder van de stoommachine, die niet alleen 
aandelen in kanaalmaatschappijen, maar ook een landgoed bezat, 
Aston Hall, dat net op de route van de spoorlijn lag. Een van de 
hardnekkigste tegenstanders was een oude dokter, Sir Astley 
Cooper, die een landgoed in Berkhamsted bezat. Hij deelde Robert 
Stephenson mee dat het idee van een spoorweg ‘totaal idioot’was en 
dat ‘als wordt toegestaan dat dit soort zaken zo doorgaat, de adel in 
een paar jaar vernietigd zal worden’. 
 

Men moet naar Canada gaan om de eerste 
postzegel te vinden die speciaal is uitgegeven 
om de opening van een spoorweg te vieren. Dat 
was de 1 cent lila New Brunswick-postzegel uit 
1860, die een locomotiefontwerp had ter 
gelegenheid van de inauguratie van de lijn van 

Pointe-au-Chene naar Saint-Jean. Andere waarden in de serie 
hadden echter verschillende ontwerpen die geen verband hielden 
met de spoorweg. 
 
Twee zegels die in 1939 werden uitgegeven 
ter gelegenheid van 100 jaar spoorwegen in 
Nederland.  De Arend was de tweede stoom-
locomotief in Nederland, na de eerder afgele-
verde Snelheid. De Arend en de Snelheid trokken op 20 september 
1839 de openingstrein van de eerste spoorlijn van Nederland, tussen 
Amsterdam en Haarlem. De originele locomotief bestaat niet meer; 
er is in 1938 een replica gebouwd die in Utrecht in het Spoorweg-
museum staat. Rechts een elektrisch treinstel uit 1939.  
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Het is soms even zoeken, maar op deze 
Argentijnse postzegel uit 1921staat 
rechtsonder, heel klein afgebeeld, een 
stoomlocomotief. En dan zijn er ook nog wereldwijd 
tientallen mooie spoorweg musea, met eigen 
poststukken die voor de verzamelaar interessant zijn. 
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Er  zijn nog heel veel andere onderwerpen die in een verzameling, 
spoorwegen opgenomen kunnen worden nl.: de metro, spoorbruggen 
viaducten en tunnels en de ‘schwebebahn’ 

verder de 
magnetische 
monorail,  
kabelbanen, 
spoorweg- 
personeel en 
trams, enz. enz. 

Zojuist verschenen in de USA, twee postzegels met de locomotieven 
Jupiter en No. 119 en een derde zegel met de beroemde ‘gouden 
klinknagel’,  onlangs uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste 
verjaardag van de voltooiing van de transcontinentale spoorweg. De 
Transcontinental Railroad is de transcontinentale spoorlijn tussen de 
oost- en westkust van de Verenigde Staten en werd geopend in 
1869. Het was de eerste transcontinentale spoorweg ter wereld met 
een lengte van 3077 kilometer. De Panamaspoorweg uit 1855 niet 
meegerekend omdat deze slechts 76 kilometer lang is.  
De drie postzegels werden uitgegeven tijdens een ceremonie in 
Promontory Summit, Utah. Op deze locatie werden 150 jaar eerder, 
in 1869, de twee spoorlijnen samengevoegd met de twee afgebeelde 
stoomlocomotieven en waar de ‘gouden klinknagel’ een prominent 
onderdeel was van die ceremonie.  
Ik denk dat ik ook maar eens ‘treintjes’ ga verzamelen.    Hans Vaags 
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175 JAAR SPOORWEGGESCHIEDENIS OP EEN VELLETJE 
 
Sinds de aanleg en de ingebruikname 
van de eerste spoorlijn tussen 
Amsterdam en Haarlem door de 
“Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij” in 1839, heeft het 
spoornetwerk in Nederland een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. In het begin 
verliep de spoorontwikkeling langzaam, 
waardoor er in 1860 nog maar 325 
kilometer aan spoor lag. De regering 
wilde meer voortgang en besloot daarom 
een staatsspoorwegnet aan te leggen en 
richtte de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen (SS) op. Daarna ging 
het snel. In 1885 lag er al 2.610 kilometer spoor en rond 1900 was het 
huidige spoorwegnet vrijwel voltooid. 
In 1937 fuseerden de HIJSM en de Staatsspoorwegen tot de Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Deze organisatie is in het jaar 1995 gesplitst in Prorail 
en de NS. Hierdoor werd de NS verantwoordelijk voor de treinen en 
reizigerscontact en Prorail verantwoordelijk voor het spoor. PostNL 
besteedde in 2014 aan het jubileum aandacht met de uitgifte van het 
postzegelvel 175 jaar spoorwegen in Nederland met tien verschillende 
postzegels met het tarief Nederland 1. Het vel bestaat uit een beeldcollage 
van onder meer treinen, locomotieven, emplacementen, NS-logo’s, 
spoorseinen, stationsklokken, een treinkaartje, spoorbrug en oude en 
nieuwe spoorweg-stations. 

Naast aandacht voor oude 
treinen biedt de postzegel-
uitgave ook aandacht voor 
twee modernere treinen. De 
intercitytrein Koploper is in 
gebruik sinds 1977. De 
machinist zit hoog boven de 
zogenoemde doorloopkop, die 
een doorgang mogelijk maakt 

als twee treinstellen aan elkaar gekoppeld worden. De Koploper was de 
eerste Nederlandse trein waar behalve de gebruikelijke banken tegenover 
elkaar, ook banken achter elkaar geplaatst werden. De internationale trein 
ICE rijdt op speciale hogesnelheidslijnen tot 330 km per uur. De ICE is het 
Duitse antwoord op de Franse TGV en de Japanse concurrent Shinkansen. 



36 
 

BIOLOGISCHE BLUNDER VAN ZWITSERLAND 
 

Men schrijft een artikel over bijen, maakt een postzegel en…..  
drukt een postzegel waarop een vlieg staat!!! 
Het is bijina niet te geloven dat Zwitserland dit overkomt. Op 24 februari 
2011 geven ze een – overigens leuke – zegel uit, zeshoekig en heel leuk 
uitgevoerd, maar helaas, het artikel gaat over bijen, de zeskantige vorm 
slaat op de vorm van de honingraat, men praat over honing, bijenwas, 
bijenziekten, enz. maar op de zegel staat beslist geen bij, maar een vlieg!!  

Het is heel duidelijk een vlieg, want elke vlieg 
heeft twee vleugels en elke bij heeft vier 
vleugels. Op de zegel staat een insect met 
duidelijk maar twee vleugels. De bijen vormen 
samen met de hommels, wespen, graafbijen, 
mieren de orde van de hymenoptera, de 
vliesvleugeligen. Dat is een grote insectenorde, 
meer dan 60.000 soorten, maar ze hebben 
allemaal 4 vleugels zonder schubben.  
De vliegen behoren tot de diptera, de 
tweevleugeligen, allemaal met twee schubloze 

vleugels. Toch maar doorgaan alsof het afgebeelde dier een bij is. 
Honingbijen waren reeds lang op aarde voordat de mens zijn eerste 
stappen zette. Ze bestonden al toen de dynosauriers nog leefden.  
Met het perfectiionneren van de bloemplanten, werden de bijen ook steeds 
perfecter. Ze hebben een hele grote taak in de natuur, want een groot deel 
van de plantenbestuiving vindt plaats doordat bijen, tijdens hun bezoek aan 
een bloem om nectar te halen, bijna altijd wel een stuifmeelpol meenemen 
naar de volgende plant, waardoor ze dus zorgen voor de bestuiving, c.q. 
bevruchting. Hoe belangrijk dat is weten we natuurlijk drommels goed, want 
wie zou in  het voorjaar onze vruchtbomen bestuiven als er geen bijen en 
hommels waren? Het is natuurlijk een wisselwerking, de planten zorgen 
voor de nectar voor de bijen en die zorgen – op hun beurt – voor de 
bestuiving en brvruchting van de plant. De nectar is het basisproduct, 
waarvan de bijen honing maken. Oorspronkelijk leefden bijen in holtes in 
bomen, Maar de mens heeft ze ingepalmd en omgevormd tot huisdier door 
ze allerlei soorte bijenkorven aan te bieden om het bijenvolk te beschermen 
en te laten groeien. Al eeuwenlang worden ze gehouden om hun productie 
van bijenwas en honing. 
 
Een fascinerend verhaal 
Bijen worden al heel lang gerhouden. De oude Egyptenaren hielden al bijen 
in kleicylinders. Bij de oude Grieken werden de bijen als heilig beschouwd 
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en in de dagen  van Aristoteles was het houden van bijen al ver ontwikkeld. 
De Romeinen hadden verschillende soorten korven, van kurk, klei of 
koeienmest. Pliny, de Romeinse historicus, beschreef het leven van de 
bijen al met grote bewondering en verwondering. 
In de vroege middeleeuwen was er een enorme opleving in het 
bijenhouden, omdat de was veel werd gebruikt voor het maken van 
kaarsen voor kerkelijk gebruik. Dat was toen natuurlijk een grote markt met 
veel afzetpunten. Een goed bijenvolk was toen evenveel waard als een koe 
en op het stelen van een bijenvolk stond de doodstraf.  
Een nieuwe impuls bestond uit het uitvinden van de uitneembare raten uit 
de korf in de 19e eeuw. Dat was eigenlijk de basis voor het moderne 
bijenhouden en de grondslag voor de duizenden bijenvolken, die nu in de 
zomer door imkers worden verzorgd.  
De wetenschappelijke naam van de honingbij is Apis mellifera en deze 
soort wordt over de hele wereld gehouden. In Azië wordt ook een andere 
soort gehouden, de Apis cerrana alsmede wilde soorten als de reuzenbij en 
de dwergbij. In mei en juni zwermen de bijen, dan vertrekt een jonge, 
nieuwe koningin met een deel van het volk naar een andere woonplaats. 
Het is een hele wetenschap geworden, want koninginnen met goede genen 
worden gebruikt voor het opstarten van een nieuw volk.  
 

Onder druk door mijten, ziekten, honger 
Zodra dieren in grote kolonies leven, denk aan bijenkorven, megastallen 
voor koeien  en varkens of kippen, dan  kunnen allerlei ziekten, parasieten 
of honger een funeste rol spelen bij het voortbestaan van de kolonie.  
Er wordt tegenwoordig veel geschreven over b.v. de beruchte varroa mijt, 
die in staat is om een heel volk naar de knoppen te helpen. De afgelopen 
25 jaar heeft deze pareasiet zich vanuit Azië verspreidt en is een groot 
gevaar. Bijna alle bijenvolken in Zwitserland zijn besmet met het dier.  
Ze parasiteren op de larven van de bijen en op de bijen zelf en zuigen 
bloed,  daardoor verspreiden ze virussen, bacterien en schimmelsporen. 
De verspreide ziektekiemen zijn zeer waarschijnlijk de oorzaak van de 
decimering van  de bijenvolken, maar ook landbouwvergiften spelen een 
grote rol bij de dood van vele bijen. Ook honger kan een oorzaak zijn van 
de dood.  
Na de bloei van de vruchtbomen  zijn de bijen aangewezen op andere 
bloemen en die zijn vaak bespoten met insecticiden met alle nadelige 
gevolgen vandien. Zonder imkers, die in deze perioden bijvoeren, zou het 
slecht met ze aflopen.  
In  dit jaar vieren de Zwitsers het 150-jarig bestaan van hun organisatie, 
waarvan ongeveer 13.000 bijenhouders lid zijn.                     
                                                                                               Luc van Veen 
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Tijdens onze clubavond van donderdag 
21 maart is er geen veiling.  

Let op ! Dit is de juiste datum ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wel is er die avond de naverkoop van niet 
verkochte kavels van onze grote veiling. 

Alle kavels gaan dan weg tegen de 
inzetprijs.  

Voor alle gekochte kavels geldt  
10% veilingkosten.  

 

Dit mag u niet missen  ! 
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